Protokół Nr 5/15
V Sesja Rady Miasta Piechowice
z dnia 26 - 27 lutego 2015 roku
V Sesja Rady Miasta odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Piechowice.
Data i godzina rozpoczęcia – 26 lutego 2015 roku o godz. 13.18
Data i godzina zakończenia –27 lutego 2015 roku o godz. 15.35
Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W obradach uczestniczyły osoby
zaproszone (załącznik nr 2) oraz mieszkańcy (załącznik nr 3).
Obsługę prawną sesji sprawował Pan Marcin Słomski – Radca Prawny Urzędu Miasta Piechowice.
Ad.1
Przewodniczący Rady Miasta Paweł Zackiewicz o godz. 13.18 otworzył obrady V sesji Rady
Miasta Piechowice. Powitał obecnych na sesji: Zastępcę Burmistrza Panią Dorotę Piróg, Sekretarz
Miasta Panią Iwonę Sobaś – Łużniak, Skarbnik Miasta Panią Martę Mielczarek, pracowników
merytorycznych Urzędu Miasta, Radnych Rady Miasta Piechowice. Na podstawie listy obecności
Przewodniczący stwierdził quorum, co jest jednoznaczne z prawomocnością obrad.
Ad.2
Przewodniczący Rady Miasta zgłosił wnioski formalne:
1. o wycofanie z porządku obrad w pkt. 3 lit. C projektu uchwały w sprawie zasad oddawania w użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej
Piechowice.
– ze względu na konieczność przedyskutowania projektu uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny, który został przyjęty 15 głosami „za”
2. o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 3 lit. C projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów
naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny, który został przyjęty 15 głosami „za”.
3. o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 3 lit. I projektu uchwały w sprawie odwołania
Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej; w pkt. 3 lit. J projektu uchwały w sprawie powołania
Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej
– w związku ze złożeniem przez Wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej Irenę Chromik pisemnej
rezygnacji z pełnionej funkcji.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny, który został przyjęty 15 głosami „za”.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
A. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Piechowice.
B. zmiany uchwały nr 154/XXXII/2012 Rady Miasta Piechowice z dnia 27 grudnia 2012 roku, w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik.
C. określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
D. uchylenia uchwały NR 224/XLIV/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Piechowice do Stowarzyszenia „Partnerstwo Izerskie” działającego jako
Lokalna Grupa Działania.
E. przystąpienia Gminy Miejskiej Piechowice do Stowarzyszenia „Partnerstwo Ducha Gór”
działającego, jako Lokalna Grupa Działania.
F. nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piechowice.
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G. zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2015.
H. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2015-2020.
I. odwołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej
J. powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej
4. Wnioski i zapytania mieszkańców.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowic.
6. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta.
7. Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
8. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
9. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad po wprowadzonych zmianach.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie
Ad.3
A. Pan Paweł Sołek Inspektor ds. zarządzania kryzysowego przedstawił projekt uchwały w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Miejskiej Piechowice.
Opinia pozytywna Komisji ds. Komunalnych, Rolnych i Ochrony Środowiska
Uchwała została podjęta 15 głosami „za”.
Uchwała otrzymuje numer 22/V/2015.
B. Pan Jacek Kubielski –Kierownik Referatu Gospodarczego i Nadzoru Właścicielskiego przedstawił
projekt uchwały zmiany uchwały nr 154/XXXII/2012 Rady Miasta Piechowice z dnia 27 grudnia 2012
roku, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik. Uchwała została zaprezentowana z
uwzględnieniem autopoprawki – wykreślenie w § 1 ust. 2 słowa „obowiązkowy”.
Opinia pozytywna Komisji ds. Komisji ds. Komunalnych, Rolnych i Ochrony Środowiska
Uchwała została podjęta 15 głosami „za”.
Uchwała otrzymuje numer 23/V/2015.
C. Pani Kamila Szymanowska Inspektor ds. oświaty i kultury przedstawiła projekt uchwały w sprawie
określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Radny Leon Smolczyński zainteresowany był liczbą dzieci z poszczególnych roczników.
Opinia pozytywna Komisji ds. Edukacji, Sportu, Kultury i Turystyki.
Uchwała została podjęta 15 głosami „za”.
Uchwała otrzymuje numer 24/V/2015.
D. Pani Iwona Sobaś-Łużniak Sekretarz Urzędu Miasta przedstawiła projekt uchwały w sprawie
uchylenia uchwały NR 224/XLIV/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy
Miejskiej Piechowice do Stowarzyszenia „Partnerstwo Izerskie” działającego jako Lokalna Grupa
Działania.
Komisje stałe na wspólnym posiedzeniu zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta15 głosami „za”.
Uchwała otrzymuje numer 25/V/2015.
E. Pani Iwona Sobaś-Łużniak Sekretarz Urzędu Miasta przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Piechowice do Stowarzyszenia „Partnerstwo Ducha Gór” działającego,
jako Lokalna Grupa Działania.
Komisje stałe na wspólnym posiedzeniu zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 15 głosami „za”.
Uchwała otrzymuje numer 26/V/2015.
13.55 Przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę.
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14.09 podjęcie obrad po przerwie
F. Kapituła Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piechowic na posiedzeniu 16 lutego br., rozpoznała
wniosek i w głosowaniu zadecydowała o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Piechowic
ks. Kanonikowi Zdzisławowi Olszewskiemu. Przewodniczący Rady Miasta odczytał projekt uchwały
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piechowic wraz z uzasadnieniem.
Zauważono potrzebę wprowadzenia zmian w Statucie Miasta w Regulaminie, aby doprecyzować
procedurę nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piechowice.
Uchwała została podjęta 13 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.
Uchwała otrzymuje numer 27/V/2015.
G. Skarbnik Miasta przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2015. Kontrowersje wzbudził fakt przesunięcia środków finansowych z zadania „Dobudowa kuchni do budynku przedszkola nr 1 w Piechowicach” w kwocie 245.000zł, przesuwając reali-

zację zadania inwestycyjnego na rok 2016.
Rozpoczęła się dyskusja w sprawie znalezienia innych źródeł sfinansowania rozbiórki wiaduktów Decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest decyzja ostateczną.
Radni wyrazili wątpliwość, czy Gmina Miejska Piechowice jest właścicielem wiaduktów oraz że mało
prawdopodobne jest odzyskanie pieniędzy wydanych na rozbiórkę wiaduktów w sytuacji, gdy okaże
się że właścicielem nie jest Gmina Miejska Piechowice.
Radna Agnieszka Mandziej zgłosiła wniosek formalny o przegłosowanie projektu uchwały tylko ze
zmniejszeniem planu wydatków bieżących w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 55.000zł., co pozwoli
Urzędowi Miasta na przystąpienie do sporządzania dokumentacji i nie będzie mógł być sformułowany
zarzut bezczynności.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek formalny, aby głosować nad projektem
uchwały bez przesuwania środków finansowych z zadania „Dobudowa kuchni do budynku przedszkola nr 1 w Piechowicach” w kwocie 245.000zł,. Wniosek został przyjęty 8 głosami „za”, 1 głosem
„przeciw” przy 6 głosach „wstrzymujący się”.
Skarbnik Miasta powiedziała, że nie jest w stanie w ciągu krótkiej przerwy przygotować nowych pro jektów uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2015 oraz w ściśle
związanej z uchwałą budżetową – uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2015-2020.
Przewodniczący Rady Miasta zadał pytanie Radcy Prawnemu, czy możliwe jest głosowanie bez poprawionych projektów uchwał, przy świadomości radnych, że przesunięcia dotyczą tylko kwoty
55.000zł. Radca Prawny wyraził opinię, że byłoby to „głosowanie w ciemno”.
Uzgodniono z Panią Skarbnik, że projekty uchwał po korekcie będą gotowe w dniu jutrzejszym.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek formalny o zmianę porządku obrad,
polegającą na przesunięcie głosowania uchwał w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Komisji
Rewizyjnej oraz powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej w punkcie 3 G, H w miejsce
głosowania nad uchwałami w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2015 oraz
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2015-2020
– wniosek został przyjęty 15 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Miasta odczytał treść projektu uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poddał go pod głosowanie.
Uchwała została podjęta14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującego się”.
Uchwała otrzymuje numer 28/V/2015.
H. Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radny Leon Smolczyński zgłosił kandydaturę Radnej Moniki Stawickiej.
Radna Irena Chromik zgłosiła kandydaturę Radnego Radosława Bieńka, kandydaturę poparł również
Radny Marcin Ramski.
Przeprowadzono głosowanie: Radna Monika Stawicka otrzymała 7 głosów „za”, Radny Radosław
Bieniek otrzymał 5 głosów „za”.
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Przewodniczący Rady Miasta odczytał treść projektu uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poddał go pod głosowanie.
Uchwała została podjęta14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującego się”.
Uchwała otrzymuje numer 29/V/2015.
26 lutego 2015 r. o godz. 15.57 Przewodniczący zarządził przerwę w obradach do dnia 27 lutego 2015
do godz. 14.00
27 lutego 2015 r. rozpoczęcie obrad po przerwie o godz. 14.03
Nieobecni: Radna Agnieszka Mandziej, Radny Józef Nadolny – Rada Miasta Piechowice obraduje w
trzynastoosobowym składzie.
I. Pani Marta Mielczarek Skarbnik Miasta omówiła projekty uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2015 oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2015-2020 zmienione po uwzględnieniu wniosku formalnego zgłoszonego przez Radną Agnieszkę Mandziej. Pani Skarbnik zgłosiła uwagę, że w przygotowanym projekcie w sprawie zmiany budżetu zaistniała pomyłka w § 2 w tirecie drugim winno być: „ zwiększa się
wydatki majątkowe o kwotę 1.132,500 zł „ jest: „zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.132,500
zł „
Opinia pozytywna Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2015 w ustalonej treści została podjęta 11 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.
Uchwała otrzymuje numer 30/V/2015.
J. Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2015-2020
Uchwała została podjęta 13 głosami „za”.
Uchwała otrzymuje numer 31/V/2015.
Ad.4
Ze względu na nieobecność osoby wpisanej na Listę mówców – punkt nie został zrealizowany
Ad.5
Burmistrz Miasta złożył informację z działalności międzysesyjnej (całość wypowiedzi można odsłuchać z nagrania zamieszczonego na stronie BIP – zakładka nagrania z sesji).
Ad. 6
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie protokół z IV sesji Rady Miasta Piechowice,
która odbyła się 29 stycznia 2015 roku.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 7
Radny Leon Smolczyński w imieniu Przewodniczącej Agnieszki Mandziej poinformował o dwóch
posiedzeniach Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego, w tym jednym z Komisją
ds. Komunalnych, Rolnych i Ochrony Środowiska.
Komisja Rewizyjna Przewodniczący Leon Smolczyński powiedział o trwającej kontroli
w Piechowickim Ośrodku Kultury.
Przewodniczący Bogdan Widak poinformował, że Komisja ds. Komunalnych, Rolnych i Ochrony Środowiska zebrała się trzy razy – w tym na dwóch posiedzeniach wspólnych, na których opiniowano
projekty uchwał i wpływające pisma.
Komisja ds. Edukacji, Sportu, Kultury i Turystyki zebrała się na dwóch posiedzeniach – informacji
udzielił Przewodniczący Marcin Ramski
Komisja ds. Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Profilaktyki (Przewodniczący Dariusz Uzorko) zebrała się na jednym spotkaniu.
Ad. 8
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W tym punkcie rozpatrzono skargę na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1. Skarga na
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach wpłynęła do Rady Miasta 9 lutego 2015 r.
Na planowanym posiedzeniu w dniu 24 lutego 2015 roku Komisja ds. Bezpieczeństwa, Pomocy
Społecznej i Profilaktyki, biorąc pod uwagę stanowiska obu stron przedstawione w piśmie osoby
skarżącej z dnia 9 lutego 2015 roku oraz piśmie Dyrektora Szkoły z 23 lutego 2015 roku stwierdziła,
że uznaje skargę za bezzasadną.
Radny Tomasz Bolek zaznaczył, że zgodnie z k.p.a. każde pismo powinno być przyjęte. Swoje zdanie
wyraził również Burmistrz Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz odczytał pisma strony skarżącej i skarżonej.
Uchwała została podjęta 10 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”.
Uchwała otrzymuje numer 32/V/2015.
Tym samym Rada Miasta Piechowice uznała skargę za bezzasadną.
Ad. 9
Radny Leon Smolczyński wnioskuje o wyczyszczenie z nanosów rzeki Piastówki, części dolnej w
kierunku drogi krajowej nr 3.
Radny Dariusz Uzorko zawnioskował o postawienie znaku zakazu zatrzymywania i postoju po
prawej stronie na całej długości ul. Słowackiego w Piechowicach, celem umożliwienia służbom
ratowniczym swobodnego przejazdu podczas uroczystości kościelnych oraz przeprowadzenie wizji
lokalnej i podjęcie stosownych kroków mających na celu uporządkowanie terenu w około byłego
wysypiska śmieci na ul. Cieplickiej.
Radna Irena Chromik wnioskuje o poszerzenie i renowację drogi w Piastowie, celem umożliwienia
wozom strażackim dojazdu do kościoła.
Radna Dorota Zimna wnioskuje o ustalenie właściciela działki nr 442, na której to działce w okresie
wiosenno-letnim robią się dzikie wysypiska śmieci i wykoszenie terenu.
Radny Bogdan Widak wnioskuje o usunięcie nawisów sopli lodowych z tunelu w Michałowicach.
Radny Marcin Ramski wnioskuje o naprawę i konserwację urządzeń fitness w parku.
Radny Radosław Bieniek złożył dwa wnioski: o kontrolę miejsc zagrożonych z uwagi na
gromadzenie się większych skupisk ludności w różnym wieku w miejscach: teren otwarty fitness przy
torach kolejowych – drewniana altana, rampa rowerowa przy stacji PKP – ul. Kolejowa, park przy
sklepie „ECO”; oraz o zobligowanie zarządcy budynku naprzeciwko Ośrodka Zdrowia, z wejściem od
ul. 22 Lipca oraz Żymierskiego, w uprzątnięciu nieczystości na podwórku (zalegające śmieci i gruz).
Radny Paweł Zackiewicz zapytuje, czy na stronie BIP w zakładce: Ogłoszenia przetargów można
umieszczać tematy przetargów, co ułatwi mieszkańcom wyszukiwanie.
Radny Zdzisław Jędrzejek wnioskuje o lepsza informację dot. przeprowadzania zbiórek
wielkogabarytowych śmieci.
Ad. 10
Radni Rady Miasta Piechowice, w związku z koniecznością wytypowania przedstawiciela do prac
w Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert wskazali Radnego Tomasza Bolka, ze względu na
jego doświadczenie. Radny wyraził zgodę.
Ad. 11
W związku z wyczerpaniem porządku obrad w dniu 27 lutego 2015 r. o godz. 15.35 Przewodniczący
Rady Miasta Paweł Zackiewicz zamknął obrady V sesji Rady Miasta Piechowice.
Na stronie BIP w zakładce Rada Miasta – nagrania z sesji, można odsłuchać nagranie z sesji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Renata Lewińska

Przewodniczył:
Paweł Zackiewicz
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Inspektor ds. obsługi biura Rady Miasta

Przewodniczący Rady Miasta
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